
Haeghe Ooievaar organiseert

op zondag 24 maart 2019
een Super-Grand Prix

VOOR WIE: Voor iedereen met een jeugdratng boven 1200 en geboren in of na 1999.

WAAR: Hofstad Mavo, Albardastraat 25, 2555 XP  Den Haag. Bereikbaar per OV: 
Randstadrail 2 (halte Walnootstraat), Randstadrail 3 (halte De Savornin 
Lohmanplein), bus 21 (halte Groen van Prinstererlaan, voor de school)

WANNEER: Zondagmiddag 24 maart van 13.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden van 12.30 tot 13.00 uur.

KOSTEN: € 7,50 per persoon. Inclusief consumptebon. Betaling vooruit op 
rekeningnummer NL68 ABNA 0812630416 t.n.v. Haagse Schaakbond o.v.v. de 
informate als hieronder aangegeven.

AANMELDEN: Inschrijving bij voorkeur via het onlineformulier: 
htp://www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/  (Inschrijvingen worden 
bevestgd door een melding van het formulier.)
Bij de opmerkingen vermelden ‘Super-GP’. Aanmeldingen op de dag van het 
toernooi kosten € 10. De organisate kan deze deelnemers in één groep 
plaatsen.
De inschrijving sluit op zaterdagavond 23 maart.
Bij problemen mailen naar aanmeldengp@haagseschaakbond.nl

SYSTEEM: Er wordt gespeeld in vierkampen met bedenktjd 30 min.p.p.p.p. + 5 sec. per 
zet vanaf zet 1. Noteren is verplicht!
Er wordt gestreefd naar een indeling op speelsterkte, maar rekening houdend 
met clubgenoten en indien mogelijk met regionale bonden. In geval van een 
deelnemersveld dat niet deelbaar is door vier zal er in de onderste groep een 
Zwitsers toernooi gespeeld worden.

RATING: De toernooiresultaten tellen mee voor de KNSB-jeugdratng.

PRIJZEN: Er zijn geld prijzen van €20 voor de eerste plaats en €12,50 voor de tweede 
plaats. Bij gelijk eindigen zullen de prijzen worden gedeeld. De score telt mee 
voor de Super-GP-cyclus en de HSB GP-cyclus waar ook prijzen te verdienen 
zijn bij meerdere deelnames.

CONTACT: De organisate is bereikbaar via Eric van Breugel (eric-66@hetnet.nl  of  
06-41842824)

Haeghe Ooievaar Grand Prix is te vinden op htp://www.haagseschaakbond.nl/grandprix en de andere Super-GPs op 
schaken.nl/kalender

http://www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/
https://schaken.nl/kalender
http://www.haagseschaakbond.nl/grandprix
mailto:aanmeldengp@haagseschaakbond.nl


Haeghe Ooievaar organises

on March 24, 2019
a Super-Grand Prix

FOR WHO: For everyone with a youth ratng above 1200 and born afer 1999.

WHERE: Hofstad Mavo, Albardastraat 25, 2555 XP  The Hague. Can be reached by 
public transport as follows: Randstadrail 2 (stop Walnootstraat), Randstadrail 
3 (stop De Savornin Lohmanplein), bus 21 (stop Groen van Prinstererlaan, in 
front of the school)

WHEN: Sunday March 24 from 13 hrs to 17 hrs.
Arrival and confrmaton of subscripton between 12.30 hrs and 13.00 hrs.

COST: € 7,50 per person. One consumpton included. Payment in advance to bank 
account NL68 ABNA 0812630416 of Haagse Schaakbond; please menton the 
informaton as indicated below.

SUBSCRIBE: We kindly request using the online form on the HSB-website: 
htp://www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/
Subscriptons will be confrmed by an announcement on top of this form.
Indicate in the comments feld ‘Super-GP’. Subscriptons on the day of the 
tournament will cost € 10. The organisaton may put these partcipants in one 
group.
The subscripton for this tournament closes on Saturday night March 23.
In case of problems, please mail: aanmeldengp@haagseschaakbond.nl

SYSTEM: Playing tme is 30 min. per person per game with a 5-seconds increment 
startng from move 1.
Everybody plays as much as possible against opponents of the same level, in 
groups of four players. If the number of partcipants cannot be divided by 
four, the lowest group will be played as a three round Swiss tournament.

RATING: The tournament results count for the youth ratng.

PRIZES: The frst prize is €20, second place will earn €12,50. Equal fnishers will share 
prizes.
Every result counts for the total ranking of the Super-GP cycle and the Grand 
Prix tournament cycle of the Hague Chess League.

CONTACT: The organisaton of the tournament can be reached through Eric van Breugel 
(eric-66@hetnet.nl  of  06-41842824)

Haeghe Ooievaar Grand Prix can be found at htp://www.haagseschaakbond.nl/grandprix and the other Super-GPs at 
schaken.nl/kalender
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